
Türkiye sıralamasında birinci 
ODTÜ, Asya’da ise Koç çıktı
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bün-

yesinde yer alan URAP Araş-
tırma Laboratuvarı, Türkiye’nin 

en iyi üniversitesi sıralamasını açıkladı. 
ilk sırada Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi (ODTÜ) var. 

Sıralamada, “makale sayısı”, “öğre-
tim üyesi başına düşen makale sayısı”, 
“atıf sayısı”, “öğretim üyesi başına 
düşen atıf sayısı”, “toplam bilimsel 
doküman sayısı”, “öğretim üyesi başına 
düşen toplam bilimsel doküman sayısı”, 
“doktora mezun sayısı”, “doktora 
öğrenci oranı”, “öğretim üyesi başına 
düşen öğrenci sayısı” olmak üzere 9 
kriter esas alındı. Sıralamada 130 üni-
versite değerlendirildi. ODTÜ 736.84 
puanla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
listede birinci oldu. 

URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbu-
lut,  bu yıl sıralamada değişen kriter-
leri “Yazar listesinde 500’den fazla ortak 
yazarı olan makaleler değerlendirilmedi,  
doktora öğrenci sayısı doktora mezun 
sayısı ile değiştirildi” diye açıkladı. 
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LYS’de  
iki soruda 

hata 
iddiası 

HAFTA sonu yapılan Sosyal Bilimler (LYS-
4) ile Matematik (LYS-1) sınavlarında hatalı 
soru iddiası var. Fem Yayınları uzmanları 
LYS-4’te Felsefe Grubu’nda 19’uncu mantık 
sorusunun doğru şıkkının E olarak verilmesine 
rağmen cevabının olmadığını söylüyor. 

Uzmanlar soruda “tanımlanamaz” denen 
Platon kavramının tanımının MEB yayınlarına 
göre “tanımlanabildiğini” ve iptal edilmesi 
gerektiğini savunuyor. Bir başka hata iddiası 
da LYS-1’de matematik sorusuyla ilgili. 
Matematik öğretmeni Cevat Solmaz 16. 

fonksiyon sorusuyla ilgili, “f fonksiyonu her 
(0.3I aralığındaki x’ ler için tanımlandığından 
tanım kümesinde olmayan 6, 7, 8 sayıları için 
görüntü soramayız. Aynı hata 2016 YGS 9. 
soruda yapılmış ve iptal edilmişti. Bu soru da 
iptal edilmeli” dedi. 

HER yıl çocukları 8’inci sınıfı 
bitiren ve lise arayışına giren 
aileler için yaz ayları sıkıntılı 
geçer. Bu yıl da kural değişme-
yecek. Üstelik TEOG yerleştirme 
sisteminde yapılan değişiklikler 
velileri okullar arasında tercih 
yapmak için düşünmeye değil, 
“kesin karar” vermeye zorluyor. 

Bu karar da “Özel mi devlet 
mi?” sorusunun yanıtı ile ortaya 
çıkacak. Çünkü özel okullar-
da kayıtlar devlet liseleri tercihleri 
başlamadan önce 27 Haziran-14 
Temmuz tarihleri arasında yapılacak 
ve bitecek. Ardından da devlet liseleri 
için 15-25 Temmuz tarihleri arasında 
tercih süreci olacak. Ancak özel okula 
çocuğunun kaydını yaptıran veli, dev-
let liseleri için tercih hakkını kaybede-
cek. Ancak nakiller dönemi geldiğinde 
şansını denemek zorunda kalacak. 

Başta yabancı özel liseler olmak 
üzere kolejlere gelince; onlar da 
taban puanlarını açıklamaya başladı. 
Okulların birçoğu geçen yıldan daha 
yüksek puanlı öğrenci istiyor. 

Hatırlayalım; TEOG yerleştirme-
lerinde sıkıntı yaşamak istemeyen 
birçok veli, çocuklarının kaydını yap-
tırabilmek için bu okulların önünde 
sabahlamıştı. İşte bu talep de “artan 
taban puan” olarak bu yılın velilerine 
geri dönüyor. 

Üstelik her okul farklı bir hesap-
lama sistemi ve puan kullanacak. 
Robert gibi okullar puanlarını 1000 
tavan üzerinden, Fransızlar ve Alman 
liseleri 900, Amerikan kolejleri 400 
üzerinden açıklıyor. Avusturya ile 
İtalyan liseleri ise 29 Haziran’da 
açıklanacak Yerleştirmeye Esas Puan’a 
(YEP) göre yani 500 puan üzerinden 
taban puan belirleyecek. Üstelik bu 
yıl bayram tatili yüzünden okullar bir 
hafta öğrenci kaydı yapmayacak ve 
her yıl 3 kez yapılan önkayıt-kesin 
kayıt süreci iki kez gerçekleştirile-
cek. Serbest kayıt döneminde sabah 
önkayıt, öğleden sonra kesin kayıt 
yapılacak. Tüm bu süreci veliler göz-
lerini okulların internet sitelerinden 
ayırmadan takip edecek, boş konten-
janları görecek. 

Çocuklar sınavlardan puanlarını 
aldı. Sırada velilerinin bu puanla okul 
seçme imtihanı var. 

TEOG velisinin ‘puanla’ imtihanı

Türk sıralama kuruluşu URAP’ın Türk üniversiteleri sıralamasında ilk sırada ODTÜ var. Türkiye’nin en iyi  
15 üniversitesinden 11’i devlet, 3’ü ise vakıf üniversitesi. THE Asya sıralamasında ise 11 Türk üniversitesi yer aldı

EN İYİ İLK  
15 ÜNİVERSİTE
1	 Orta	Doğu	Teknik	(ODTÜ)	

2	 Hacettepe	

2	 İstanbul	

4	 Ankara

5	 Bilkent	

6	 Gazi

7	 Ege	

8	 İstanbul	Teknik	(İTÜ)	

9	 Sabancı	

10	 Gebze	Teknik	

11 Koç

12	 Atatürk	

13	 Erciyes	

14 Marmara 

15	 Selçuk	

Asya sıralamasında kimler var?
21 .............KOÇ 
38 .............SABANCI 
45 .............BİLKENT	
64 .............BOĞAZİÇİ	
91 ............. İSTANBUL	TEKNİK	
94 .............ORTA	DOĞU	TEKNİK	

99 ....................İSTANBUL	
131–140 .............ANADOLU	
171–180 .............HACETTEPE	
191–200 .............ERCİYES	
191-200 .............YILDIZ	TEKNİK	

Bürde ÖZÇAKIR/ EĞİTİM 

İNGİLİZ sıralama kuru-
luşu Times Higher Education 
(THE) 2016 Asya Üniversite-
leri Sıralaması’nın 4’üncüsünü 
yayımladı. Listede ilk sırada 
Singapur Ulusal Üniversitesi 
var. İkincilik ise 2 üniversitenin 
Singapur’dan Nanyang Tekno-
loji ile Çin’den Pekin üniversi-
telerinin oldu. 

İlk 50’de 3, ilk 100’de 7, ilk 

200 içinde 11 Türk üniversi-
tesi var. Türk üniversiteleri ara-
sında ilk sırada 21’inci olarak 
Koç Üniversitesi yer alıyor. İlk 
50’de üç vakıf üniversitesi Koç, 
Sabancı ve Bilkent var. 

22 ülkeden 200 üniversitenin 
yer aldığı sıralamada, öğretim, 
bilgi transferi ve uluslararası 
aktivite gibi 13 performans gös-
tergesine bakıldı.  Araştırmada 
10 binden fazla akademisyene 
anket yollandı. 

İlk 50’de 3 vakıf üniversitesi


